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„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za kaŜdy głos, sms, list i e-mail.
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Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Wymiana handlowa między Polską
a Niemcami
Niemcy to główny partner handlowy Polski. W 2014 roku polsko-niemieckie obroty handlowe wyniosły 78,9 mld euro. Z kolei według wstępnych danych w ciągu czterech miesięcy
2015 r. nasze obroty handlowe wyniosły ok. 27 mld. Eksport
do Niemiec osiągnął wartość ok. 15 mld euro, natomiast import ok. 12 mld euro. Na uwagę zasługuje wysokie, dodatnie
saldo handlu z Niemcami które w 2014 r. osiągnęło ponad
6 mld euro. Wstępne dane wskazują, Ŝe w ciągu 4 miesięcy 2015 r. saldo wymiany równieŜ jest dodatnie i kształtuje się na
poziomie ok. 3 mld euro. W strukturze towarowej polskiego
eksportu dominują wyroby przetworzone, części i akcesoria
do pojazdów samochodowych, meble, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów i łodzie. Największy udział w eksporcie miały maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (22 proc.), metale nieszlachetne (17 proc.) oraz pojazdy (15 proc.). Największy udział
w imporcie mają maszyny i urządzenia mechaniczne (25 proc.),
metale (16 proc.), pojazdy (14 proc.) oraz tworzywa sztuczne,
a w szczególności części i akcesoria do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, części do
silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z Ŝeliwa lub ze stali, okucia, maszyny i urządzenia mechaniczne.
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Polityka nowej szansy – wsparcie dla firm zagroŜonych
upadłością i tych, które chcą ponownie zaistnieć w biznesie
Polityka Nowej Szansy to dokument przygotowany w Ministerstwie
Gospodarki
prezentujący system
wsparcia dla małych
i średnich przedsiębiorstw w trudnej sytuacji
finansowoekonomicznej. Działania opisane w programie, realizowane
w latach 2014-20, mają zapobiegać kryzysom w firmach, ograniczać ryzyko ich
upadłości oraz pomóc przy ponownym
rozpoczęciu działalności po poraŜce w
biznesie.
W Polityce Nowej
Szansy wyodrębniono
cztery główne obszary
działań: zapobieganie
sytuacjom kryzysowym
w przedsiębiorstwie,
zapobieganie ryzyku
przedwczesnej likwidacji, sprawne przeprowadzenie
likwidacji
przedsiębiorstw oraz
wsparcie dla ponownego
podejmowania
działalności gospodar-

czej.
MG proponuje m.in.
upowszechnienie systemów wczesnego ostrzegania o sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa,
np. w postaci narzędzi
on-line monitorujących
sytuację
finansową. Polityka… ma umoŜliwić równieŜ jak największy dostęp do usług informacyjnych i doradczych na temat zarządzania firmą (kryzysem,
ryzykiem, zmianą).
W celu zapobiegania
ryzyku przedwczesnej
likwidacji, w Polityce Nowej Szansy ujęto działania na rzecz poprawy dostępu do finansowania
dla małych i średnich
przedsiębiorstw, korzystających z działań restrukturyzacyjnych. Polit
yka Nowej Szansyproponuje wdroŜenie instrumentu pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa znajdującego
się w trudnej sytuacji
ekonomicznej. Warunkiem jest jednak podjęcie

działań naprawczych.
Zmiany prawne z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu m.in.
przeprowadzenie sprawnej likwidacji przedsiębiorstwa, zaproponowane zostały z kolei w
ustawie Prawo restrukturyzacyjne,
którą
9
czerwca 2015 r. podpisał Prezydent RP. Ustawa wejdzie w Ŝycie 1
stycznia 2016 r.
Poprzez wsparcie dla
ponownego podejmowania działalności gospodarczej naleŜy natomiast
rozumieć działania, które ułatwią ponowny start
firmom i zmienią negatywne postrzeganie społeczne poraŜki w biznesie. NaleŜą do nich np.
szkolenia, doradztwo,
coaching, świadczone
przez instytucje ukierunkowane na współpracę z
przedsiębiorcami otwierającymi firmę po raz kolejny (instrument nowy
start).

www.mg.gov.pl
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Apel o inwestowanie w małe przetwórnie
Apeluję do rolników o inwestowanie w małe przetwórnie. To pewna szansa
na dodatkowe dochody,
bo konsumenci kochają
wiejską Ŝywność – powiedział minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki
podczas konferencji prasowej w Centrum Doradztwa
Rolniczego w Radomiu. Takie inwestycje mogą liczyć
na dofinansowanie z programu LEADER w wysokości
100 tyś. zł, a z programu
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” maksymalna kwota pomocy to 300 tys. zł.
– Deflacja w maju to dobra
informacja dla konsumentów, którzy będą płacić
mniej za Ŝywność. Mniej
zadowoleni są rolnicy,
którzy otrzymają mniej za
swoją pracę. Aby bronić
ich dochodów proponujemy
inwestycje
w działalność marginalną,
ograniczoną oraz lokalną,
czyli tzw. MOL-e. To małe
przetwórnie
Ŝywności,
które mogą korzystać z
surowców wyprodukowanych w gospodarstwie rolnika – tłumaczył Marek Sawicki.
Spotkanie z dziennikarzami
odbyło się w Centrum Praktycznego Szkolenia w Za-

kresie Małego Przetwórstwa.
To, funkcjonujący od 2010 r.
w ramach Centrum Doradztwa
Rolniczego, ośrodek szkoleniowy, gdzie kaŜdy rolnik moŜe
poznać teoretyczne oraz praktyczne tajniki przetwórstwa, na
poziomie gospodarstwa. Do tej
pory z takich szkoleń skorzystało 7,5 tys. rolników.
Zdecydowana większość
polskich rolników sprzedaje
produkty ze swoich gospodarstw w postaci surowców
(zboŜa, Ŝywiec, owoce), w
efekcie czego otrzymuje za nie
cenę duŜo niŜszą w porównaniu z tą, jaką moŜna otrzymać
przy sprzedaŜy produktów
przetworzonych. Przetwórstwo
na poziomie gospodarstwa pozwala na zwiększenie dochodów, bo rolnik moŜe zatrzymać
marŜę, którą do tej pory zabierał mu przetwórca, a potem
hurtownik. To po pierwsze. Po
drugie - klienci coraz częściej
szukają czegoś innego niŜ masowa produkcja pochodząca z
wielkich zakładów przemysłowych. Coraz popularniejsza
jest Ŝywności produkowana
metodami tradycyjnymi, która
wyróŜnia się nie agresywnym
marketingiem, ale wybitnymi
walorami smakowymi i zdrowotnymi. I tu pojawia się
ogromna szansa dla rolników.
Warunek jest jeden – trzeba
sprostać wymaganiom konsumentów i postawić na jakość
i bezpieczeństwo Ŝywności.

Działalność marginalna, ograniczona i lokalna gwarantuje
taki sukces i jest uzupełnieniem tzw. sprzedaŜy bezpośredniej, która wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 2016 r.
W Centrum Praktycznego
Szkolenia w Zakresie Małego
Przetwórstwa w Radomiu na
własne oczy moŜna zobaczyć
np. małą wędzarnię. Jej koszt
to wydatek rzędu 30 tys. zł,
wydajność 200 kg produktów
dziennie. Wędzarnia spełnia
wszystkie rygorystyczne unijne normy dotyczące zawartości substancji rakotwórczych
w produktach mięsnych.
– Dotychczas na prowadzenie działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej zdecydowało się 2103 podmiotów. Liczymy, Ŝe po uruchomieniu programów dofinansowujących takie inwestycje, ich liczba znacznie
wzrośnie – powiedział Marek
Sawicki.
Minister rolnictwa poinformował takŜe o wciąŜ trwającej
ofensywie dyplomatycznej,
której celem jest otwieranie
nowych rynków zbytu dla polskiej Ŝywności. W ostatnim
czasie Inspekcji Weterynaryjnej udało się wynegocjować
m.in. otwarcie indyjskiego rynku dla polskiego mleka oraz
uzyskać moŜliwość eksportu
wieprzowiny do Egiptu.

www.minrol.gov.pl
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Dwa lata od wprowadzenia dłuŜszych
urlopów dla rodziców
17 czerwca mijają dwa
lata od wprowadzenia
rocznych urlopów dla
rodziców. Od początku
tego roku skorzystało z
nich juŜ 217 tys. osób.
– WydłuŜenie urlopów
dla rodziców to jeden z
tych projektów, który
znacząco zmienił Ŝycie
polskich rodzin – powiedział Władysław KosiniakKamysz, minister pracy
i polityki społecznej.
Od początku tego roku
z urlopów dla rodziców
skorzystało juŜ 217 tys.
osób. W samym tylko maju zasiłki z tego tytułu pobierało 141 tys. kobiet i
męŜczyzn. Popularność
urlopów dla rodziców rośnie: w 2013 roku skorzystało z nich ponad 513
tys. osób, w 2014 juŜ ponad 631 tys.
Rodzice mogą skorzystać z 20 tygodni urlopu
macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego macierzyńskiego oraz 26 rodzicielskiego. Pracodawca
nie moŜe odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić
rodzica w jego trakcie.
Ustawa o urlopach wprowadziła równieŜ moŜliwość powrotu do pracy
na część etatu. Rodzic,

który zdecyduje się na półroczy urlop, dostaje zasiłek
w wysokości 100 proc. swojego wynagrodzenia. JeŜeli
z czasem zdecyduje się go
przedłuŜyć o kolejne pół roku, wtedy zasiłek wyniesie
60 proc. pensji. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta
z rocznego urlopu, dostanie
przez cały rok urlopu 80
proc. wynagrodzenia.
Z urlopów rodzicielskich
mogą korzystać takŜe samotni ojcowie. Do pobierania zasiłku macierzyńskiego
uprawniony jest ubezpieczony ojciec dziecka (lub ubezpieczony członek najbliŜszej
rodziny) w przypadku śmierci matki, porzucenia przez
nią dziecka lub sytuacji, gdy
nie moŜe ona sprawować
opieki.
Jakie zmiany czekają rodziców?
– Roczne urlopy to jeden z
elementów konsekwentnie
budowanej przez nas polityki wsparcia rodzin. Kolejne projekty: świadczenie
rodzicielskie
dla
wszystkich i zasada złotówka za złotówkę wejdą
w Ŝycie juŜ w przyszłym
roku – dodał minister Kosiniak-Kamysz.
Z urlopów rodzicielskich
obecnie mogą korzystać je-

dynie osoby opłacające
składki. To matki i ojcowie
zatrudnieni na umowach o
pracę oraz na zleceniach (o
ile opłacają dobrowolne
składki). Od przyszłego roku wsparcie finansowe
przez rok po urodzeniu
dziecka otrzymają takŜe
osoby, które ze względu na
swoją sytuację zawodową
nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób. 1000 zł
miesięcznie przez rok po
urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci, rolnicy oraz pracujący na
umowach o dzieło.
Gdy rodzina przekroczy
próg dochodowy (574 zł na
osobę w rodzinie lub 664 zł
dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo
do świadczeń rodzinnych.
Dzięki wprowadzeniu zmian
świadczenia nie będą juŜ
odbierane po przekroczeniu
progu, ale stopniowo obniŜane wraz ze wzrostem dochodu. Za kaŜde przekroczenie progu o 1 zł, łączna
kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

www.mpips.gov.pl
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, Ŝe zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a takŜe adresy poczty elektronicznej
oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa
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Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL
www.platforma-przedsiebiorcow.pl
To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL.
Na stronie znajduje się takŜe formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy
zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej.
Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL:
- powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi;
- zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i
zmniejszeniu uciąŜliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarŜenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.

Biuletyn Informacyjny
Redakcja:
Robert Orzechowski
tel.: 508 462 945
e-mail: orzechowski.r@gmail.com

Mateusz Krupczyński
tel.: 734 484 258
e-mail: krupczynski.sluzbowy@gmail.com
Mateusz Dąbrowski
tel.: 607 491 695
e-mail: dabrowskimateusz@interia.pl

Po Waldemarze Pawlaku zostało 21 mln zł
długu, z czego obecnie jest jeszcze 8,5 mln zł
do spłacenia.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

